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Daganatos.hu Alapítvány (a továbbiakban: adatkezelő) 

Jelentkező adatvédelmi szabályzat és tájékoztató 

Célja: 

A Jelentkezők (gyermek, törvényes képviselő, egyéb hozzátartozó) személyes adatainak a 

kezeléséről különösen 

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,  

- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.), 

- a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 

használatáról szóló 1996. évi XX. törvény,  

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldologozása során, Strasbourgban, 

1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,  

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény,  

- illetve 2018. május 25-étől AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 

RENDELETE  

szerinti egyértelmű és érthető tájékoztatás nyújtása. 

A kezelt személyes adatok: 

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok az alábbiak:  

a Jelentkező betegségben érintett gyermek neve, születési helye és ideje, édesanyja születéskori 

neve, lakóhelyének címe, adóazonosító jele, életkora, betegségére vonatkozó egészségügyi 

adatok (betegségét alátámasztó orvosi igazolás adatai; továbbá azon orvosi igazolás tartalma, 

mely szerint a gyermek közösségbe mehet);  

a Jelentkező betegségben érintett gyermek törvényes képviselője (különösen: szülő) neve, 

születéskori neve, születési helye és ideje, édesanyja születéskori neve, lakcíme, adóazonosító 

jele, e-mail címe, telefonszáma; 

a Jelentkező betegségben érintett gyermek hozzátartozóinak neve, betegségben érintett 

gyermekhez viszonyított rokonsági foka. 

A személyes adatok megadása feltétele a jogviszony létrejöttének, illetve fennmaradásának. 

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó: 

A Jelentkezők személyes adatait az adatkezelő (képviseli: Bornemissza Tamás kuratóriumi 

elnök, adatvédelmi tisztviselő, 1039 Budapest, Igló utca 48.) és az adatkezelő felhatalmazása 

alapján az Alapítvány munkatársa, mint adatfeldolgozó kezeli. Az adatkezelőt és az 

adatfeldolgozót titoktartási kötelezettség terheli. 

 

 

A címzettek: 
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A Jelentkezők személyes adatairól közvetlen információt kérő hatóságok, így különösen: 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Magyar Államkincstár, 

Központi Statisztikai Hivatal; továbbá az adatkezelő képviseletében eljáró – akár helyettesítő 

– ügyvédek, ügyvédjelöltek. A személyes adat szolgáltatásának alapja csak jogszabályi 

rendelkezéseken alapuló kötelezettség teljesítése vagy a Jelentkezők kifejezett írásbeli 

hozzájárulása lehet. A címzetteket titoktartási kötelezettség terheli. 

Adatvédelmi tisztviselő: 

Bornemissza Tamás 

Az adatkezelés pontos helye: 

A papíralapon elérhető személyes adatok a 1039 Budapest, Igló u. 48. címen, a irodai helyiség  

szekrényében találhatóak. 

A nem papíralapú személyes adatok az Alapítvány által használt szoftveren kerülnek tárolásra, 

melyekhez hozzáféréssel az alábbi személyek rendelkeznek: Bornemissza Tamás 

Az adatkezelés jogalapja: 

A személyes adatok kezelése a Jelentkezők (cselekvőképtelen, illetve korlátozottan 

cselekvőképes személy esetén törvényes képviselője) hozzájárulásán alapul. 

Az adatkezelés célja: 

A Jelentkezők adatkezelő tulajdonát képező rehabilitációs házban (8230 Balatonfüred, Balaton 

u. 36.) kétszer egy hetes üdültetésének a biztosítása; egészségük megőrzésének, javításának, 

fenntartásának előmozdítása. 

Az adatkezelés időtartama: 

A személyes adatok kezelésének időtartama a személyes adat érintett Jelentkező általi 

megadásától egészen a jogviszony megszűnéséig, de legalább az Eüak. 30. §-a (7) bekezdésének 

analógiája alapján 5 évig, vagy, ha jogszabály ennél hosszabb időtartamot ír elő a megőrzésre, 

akkor az annak megfelelő időtartamig áll fenn. 

Az érintett jogai: 

Az érintett Jelentkező kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz történő hozzáférést, 

azok kezelésére és címzett(ek)nek történő továbbítására vonatkozó tájékoztatást, azok 

helyesbítését, illetve módosítását, jogviszony megszűnése esetén – ha a kötelező jogszabály 

szerinti őrzési idő is letelt – azok  törlését vagy kezelésének korlátozását. 

Abban az esetben, ha az érintett Jelentkező személyes adatai jogosulatlan kezelését észleli, 

panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

Adatkezelési tevékenység nyilvántartása: 

Az adatkezelő az adatkezelési tevékenységre vonatkozó nyilvántartását elektronikus úton 

vezeti a jelen tájékoztatóban foglalt előírásoknak megfelelően. Az érintett Jelentkezőre 

vonatkozó személyes adat továbbítása szintén elektronikus (visszakereshető) úton történik a 

címzett(ek) felé. 
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Budapest, 2019. 05. 28. 

 

………………………………………………… 

                                Dagatantos.hu Alapítvány adatkezelő képviseletében eljáró  

                                                 Bornemissza Tamás kuratóriumi elnök 
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Hozzájárulok, hogy az adatkezelő a Jelentkező betegségben érintett gyermek neve, születési 

helye és ideje, édesanyja születéskori neve, lakóhelyének címe, adóazonosító jele, életkora, 

betegségére vonatkozó egészségügyi adatok (betegségét alátámasztó orvosi igazolás adatai; 

továbbá azon orvosi igazolás tartalma, mely szerint a gyermek közösségbe mehet) személyes 

adatait a jogviszony létrejötte és fenntartása érdekében kezelje. 

Budapest, 2019. …………………. …… 

                                                                ………………………………. 

                   Jelentkező betegségben érintett gyermek képviseletében  

törvényes képviselő 
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Hozzájárulok, hogy az adatkezelő a név, születéskori név, születési hely és idő, édesanyám 

születéskori neve, lakcímem, adóazonosító jelem, e-mail címem, telefonszámom személyes 

adataimat a jogviszony létrejötte és fenntartása érdekében kezelje. 

Budapest, 2019. …… …… 

………………………………. 

                             ……………………………… Jelentkező törvényes képviselő 
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Hozzájárulok, hogy az adatkezelő a Jelentkező betegségben érintett gyermek 

hozzátartozójának neve, betegségben érintett gyermekhez viszonyított rokonsági foka 

személyes adatait a jogviszony létrejötte és fenntartása érdekében kezelje. 

Budapest, 2019. …… …… 

                                                                   ………………………………. 

          Jelentkező betegségben érintett gyermek hozzátartozója (résztvevő) képviseletében  

                                                      ………………………. törvényes képviselő 

 

Hozzájárulok, hogy az adatkezelő a Jelentkező betegségben érintett gyermek 

hozzátartozójaként nevemet, valamint a betegségben érintett gyermekhez viszonyított 

rokonsági fok személyes adataimat a jogviszony létrejötte és fenntartása érdekében kezelje. 

Budapest, 2019. …… …… 

     ………………………………. 

     ……………………………… Jelentkező betegségben érintett gyermek hozzátartozója (résztvevő)  

 

 


